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HAYAL 
ETMEKTEN
VAZGEÇMEYİN
Yedi köșeli yıldız anlamına gelen 
Septa Design’ın kurucularından 2003 
mezunumuz Müzeyyen Gürbaz, “Hayal 
etmekten vazgeçmeyin ve yetinmeyin” 
dedi.

Çankaya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nden 2003 yılında mezun 
olan Müzeyyen Gürbaz, mezuniyetinin 
hemen ardından atıldığı iș hayatında 
bașarıyı yakalayan isimlerden. Uzun yıllar 
kurumsal firmalarda çalıșma imkânı bulan, 
uluslararası fuarlarda görev alan Gürbaz, 
yılların tecrübesini Septa Design’a tașıdı. 
7 Haziran 2016 yılında, Latince’de yedi 
köșeli yıldız Septagram’dan esinlenerek 
kurulan firma ile iç mimarlık, mimarlık ve 
peyzaj mimarlığı alanında projelendirme 
yapılıyor. Bașarısıyla örnek olan Müzeyyen 
Gürbaz, Çankaya Üniversitesi öğrencilerine 
“Hayal etmekten vazgeçmeyin ve 
yetinmeyin” tavsiyesinde bulundu.

Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? 

1981 Kayseri doğumluyum. TED Kayseri Koleji’nin ilk 
mezunlarından, aynı zamanda Mezunlar Derneği’nin 
kurucusu olan bir ailenin kızıyım… Dolayısı ile TED 
Kayseri Koleji’nin Anaokulu’yla bașlayan eğitim 
hayatım, yolum 1999’da Çankaya Üniversitesiyle 
kesișene kadar yine orada devam etti… Mezun 
olduktan sonra hızlı bir dönüșle, Kayseri Orta Anadolu 
fabrikasında - dünyanın en büyük denim üreticilerinden 
biri- “Üretim Planlama Mühendisi” olarak çalıșmaya 
bașladım ve 2007 Eylül’e kadar bu göreve devam 
ettim. Daha sonra İstanbul merkez ofisine Satıș 
Pazarlama bünyesinde “Satıș Temsilcisi” olarak 
atandım…

Türkiye’de bașarılı bir eğitim ve kariyer hayatından 
sonra eğitim için yurt dıșına gittiniz. Bize bu süreci 
anlatır mısınız? 

Profesyonel hayata hemen mezun olduktan sonra 
atıldığım için yurt dıșı eğitim hayalim askıda kalmıștı. 
‘Fırsat bu fırsattır’ düșüncesi ile yönetimden izin alarak 
6 aylığına profesyonel hayata es verdim…  İngiltere 
Bournemouth MLS’de “International Business 
Communications” sertifikası aldım. İngiltere dönüșünde 
beni artık hızlı, sürekli seyahatle geçen bir hayat 
bekliyordu... Sırası ile New York, Los Angeles, London, 
Hong Kong ve tüm Almanya bölgesindeki Denim 
Designerlarla dirsek dirseğe , ‘Satıș Temsilcisi’, ‘Satıș 
Yöneticisi’ ve ‘Bölge Satıș Yöneticisi’ olarak satıș, 
pazarlama, tasarım alanlarında çalıștım… Denim by 
Premiere Vision, Bread&Butter, Kingpins gibi denim 
dünyasının pek çok önemli fuarında görev yaptım. 
2014 yılında Türk Eğitim Derneği İstanbul Komite Üyesi 
olarak, gönüllü ve aktif çalıșmaya bașladım… Halen bu 
uğurda çalıșmalarım ve desteklerim devam ediyor.
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İngiltere’deki eğitim hayatından 
sonra satıș, pazarlama, tasarım 
alanlarında çalıșma hayatında yer 
aldınız. Daha sonra ise Septagram 
kurulușunda yer aldınız. Bize bu 
süreci anlatır mısınız?

2016 Nisan ayında ani bir kararla 
kurumsal hayata veda ettim ve 2016 
Haziran’da 7’nin uğuruna inanan üç 
ortak olarak ‘Septa Design’ı kurduk.

Septa Design aslında Teșvikiye 
lokasyonlu bir kolektif bir design ofis. 
İç mekânlarınızı, dıș mekânlarınızı, 
etkinliklerinizi dizayn ediyor, sihirli 
değneğimizle hayallerinizi dokunulur 
kılıyoruz. Septa Design çatısı altında 3 
alt bașlılığımız var.

Septagram; 

Adımızı Latince’de ‘yedi köșeli yıldız’ 
anlamına gelen ‘Septagram’dan 
aldık, yıldızın ıșınlarını olușturan irade, 
sevgi, zekâ, güç, dürüstlük ve mucize 
olgularından yola çıkarak tasarım 
anlayıșımızın temelini ‘evrensellik’ ve 
‘uyum’ üzerine kurguladık. Evrendeki 
7 gezegenin, gökkușağındaki 7 rengin, 
7 notanın, simyadaki 7 metalin, 
haftanın 7 gününün yakaladığı uyum, 
denge ve bütünlüğü mimari ve iç 
mimari tasarımlarımıza yansıtmayı 
amaçlıyoruz. Teșvikiye’de yer alan 

showroom’umuzda, distribütörü 
olduğumuz dekoratif taș, mobilya ve 
temsilcisi olduğumuz duvar kâğıdı, 
duvar kaplaması, yer döșemesi, 
tavan çözümleri, çatı kaplamaları, 
ısı-ses yalıtımı ve yapı kimyasalları 
ürünlerini sektör profesyonelleriyle 
bulușturuyoruz.

Room7 by Septagram

İstanbul’da yașamın hızı mağlum. 
Merkezi lokasyonlar değerli. İstedik ki 
merkezi lokasyonda olan ofisimizden 
bașka profesyonellerde yararlasın. 
Ofisimizin adına Room7 dedik ve 
sektöre ‘pop-up showroom’ hizmeti 
vermeye bașladık. İhtiyaca göre 
dizayn edilen iç dekorla, tasarım, 
moda ve medya sektöründen seçili 
grupların özel toplantılarına ve 
lansman, workshop, sergi, çekim 
gibi butik etkinliklerine ev sahipliği 
yapmaya bașladık. Șimdilerde uğrak 
butik mekânlardan biri oldu Room7. 
Prodüksiyon șirketlerinin, kurumsal 
iletișimcilerin, free-lance çalısanların 
arayıșına cevap olmak hayli sevindirici. 
Amatör ruh sıcaklığında, ama bir 
o kadar profesyonel çözümlerle 
hizmetinizde ev sahipliğimiz.

Septa Events by Septagram

Septagram, dokunduğunda 
güzelleștiren, sihirli değneğin ucundaki 
7 köșeli yıldız. Room7’daki butik 
etkinlikleri yönetirken aldığımız keyif 
bizi dıșarı tașırdı. Kendimizi birden 
kurumsal etkinlik, düğün, nișan, anne-
bebek etkinlikleri tasarlarken bulduk.

Çankaya Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nün katkıları 
size ne yönde oldu. Öğrencilik 
döneminizden bahseder misiniz?

Bașarının anahtarının amatör 
ruhla hedefe sarılmak olduğunu 
düșünüyorum. Hedefe gösterdiğiniz 
koșulsuz samimiyet yolunuzu kısaltıyor 
ve keyifli hale getiriyor. Bu bakıș acısı 
bana Çankaya Üniversitesinin en 
büyük hediyesi.

Okulumun öğrencilerine en 
büyük tavsiyem; “Hayal etmekten 
vazgeçmeyin ve yetinmeyin.” 

Mutlu, umutlu, aydınlık yarınlar 
dileğiyle. Sevgiler.
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